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Gundsølille, den 8. november 2016 

 

5b på Jyllinge Skolen og har deltaget i årets Skoleskydning og i har skudt så godt, at i  har kvalificeret et 
klassehold til landsdelsfinalen i Skoleskydning 

Landsdelsfinalen afholdes på Fløng-Hedehusenes skydebane under Fløng skole lørdag, den 19. november og vi 
mødes kl. 08.30. Kan du ikke deltage, så giv straks besked til klasselæreren, så hun/han sammen med 
skytteforeningen kan finde en suppleant for dig.  

Da du var på skydebanen, hørte du lidt om, hvad Skoleskydning er for noget, men ved dine forældre det? 

Skoleskydning over hele landet 
Skoleskydningen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og DGI. Skoleskydningen er et tilbud til alle 
landets 5. klasser. Skoleskydningen startede i 1995, og sidste år deltog  over 8.000 elever fra hele landet. 

Skoleskydningen er en turnering, hvor hele klassen kan deltage. Eleverne deles op i hold á fire. Træningen og 
den indledende runde afvikles i september og oktober af den lokale skytteforening.  
Der skydes med salonriffel på indendørs baner, hvor der er 15 meter ud til skiverne. Det er ganske ufarligt, 
men fantastisk spændende, og det er gratis for eleverne at deltage 
Skydning er et anderledes idrætstilbud, som kan foregå i alle timer og eventuelt også efter skoletid i den lokale 
skytteforening. Et idrætstilbud, som hele klassen kan deltage i, da piger og drenge skyder på lige fod. Der stilles 
ingen forudsætninger for at deltage, og der kræves ingen speciel beklædning; man kan gå lige ind fra gaden og 
skyde. Skytteforeningen stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed. Tilbuddet er i øvrigt godt til elever i 
specialklasser. 
  
Skydning appellerer bredt og stiller ikke store krav til fysikken. Erfaringen har vist, at elever, der ikke har haft 
succes med andre idrætter, fx boldspil og holdsport, ofte har succes med at skyde. Den koncentration eleverne 
opøver, kan smitte af på undervisningen i de øvrige timer 
 
Skydning i Gundsølille Skytteforening 
Gundsølille Skytteforening har i september og oktober deltaget i årets Skoleskydning.  
Lindebjergskolen i Gundsølille, Margretheskolen i Gundsølille og Jyllinge skole har deltaget med 160 elever 
fordelt på otte klasser. Eleverne er opdelt i hold med fire elever på hvert hold. 
Foreningen har sørget for, at eleverne blev undervist i at skyde, men også at de fik indsigt i sikkerhed og 
våben. 
Hver elev har skudt en træningsserie på 27 skud og en konkurrence serie på 25 skud . 
 
 



 

 
Konkurrence skydningen  
I konkurrencen er der skudt efter følgende regler:  

 Ubegrænset antal prøveskud forud for gældende serie (ca. 5 prøveskud) 

 20 gældende skud på godkendte DDS-skiver - M84 - et skud pr. skive 

 Skydetid: 30 min. inkl. prøveskud 

 Skydestilling: Stående med anlæg og albuestøtte 

 Skiverne er talt på elektronisk skivebedømmer 
 
Landsdelsfinalen 
Lørdag 19. november 2016 holdes finaler 15 steder i landet, hvor landsdelsforeningerne er arrangører. 
Deltagerne er de 20 bedste hold fra indledende runde i hver landsdel. 
En elev kan kun deltage på ét hold i landsdelsfinalen, men der kan godt være flere hold fra samme klasse i 
landsdelsfinalen. De to bedste hold i hver landsdelsfinale går videre til landsfinalen  i Vingsted. 
Der er medaljer til de tre bedste hold i landsdelsfinalerne. 
I år afholdes landsdelsfinalen på Fløng-Hedehusenes skydebane under Fløng Skole 
Adressen er: Soderupvej 10, 2640 Hedehusene 
GPS koordinater: 55.663890, 12.179559 

Landsfinalen 
Finder sted i Vingsted lørdag 26. november 2016. 
I landsfinalen er der medaljer til nr. 1, 2 og 3 samt pengepræmier på henholdsvis 8.000, 5.000, 3.000, 1.500 og 
1.500 kr. til de fem bedst placerede hold. Derudover trækkes blandt de øvrige tilstedeværende hold lod om en 
præmie på 1.000 kr. 
Det er en dag med intensitet og spænding, og finaleskydningen følges på storskærm af et medlevende 
publikum af skytter, hjælpere, forældre og lærere. Alle er velkomne. 
 

Ønskes yderligere oplysninger kan Jens Kristian Andreasen kontaktes på telefon: 2119 4802 eller  
mail: jens@skyttegraven.dk. 

På foreningens vegne 
Jens Kristian Andreasen 
Formand 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jeg vil meget gerne deltage i landsdelsfinalen lørdag den 19. november 2016 og er bekendt med, at hvis holdet 
bliver mellem de to første i landsdelsfinalen, skal eleverne til landsfinale i Vingsted lørdag den 26. november 
2016. 
 

Elevens navn____________________________________________________________________ 

Far/mors navn________________________________________________________________ 

Tlf.: ________________________                           ______________________________________  

                                                                                                                    Underskrift 

Afleveres til Tine Liliegren Christiansen senest torsdag den 10. november 2016 


